
 

HARMONOGRAM SZZ: termín 3. – 4. 9. 2019  

(bakalanti VES a diplomanti ŘEP) 

Vážené studentky, vážení studenti, 

při volbě zadání tématu BP i DP je třeba aktivní spolupráce studentů i pedagogů našeho ústavu. Pro 

hladký průběh zadání prací je třeba dodržet následující zásady a termíny. 

  

Termínem odevzdání finální verze závěrečné práce je 26. ČERVENCE 2019. 

Odevzdáním práce je myšleno její vložení do KOSu a odevzdání dvou svázaných výtisků práce 

svému vedoucímu nebo na sekretariátu ústavu ŘEP. 

Vedoucí práce práci v KOSu ,,AKCEPTUJE“ v co nejkratší době. 

Přihlášení k SZZ na Studijním oddělení (OSOBNĚ) a uzavření elektronického indexu 

nejpozději do: 16. 08. 2019  

Oponentské posudky závěrečné práce vedoucího a oponenta musí být vloženy do systému KOS 

nejpozději do 26. 8. 2019.  

Dva  posudky vedoucího a dva posudky oponenta musí být odevzdány v papírové podobě s 

vlastnoručními podpisy na sekretariátu ústavu ŘEP nejpozději do 27. 8. 2019. 

Informační schůzka k SZZ proběhne 2. září od 10 hod. v učebně KN 130. 

TERMÍN SZZ JE 3. a 4. ZÁŘÍ 2019, na ústavu ŘEP, (rozpis časů a složení komise bude ještě 

upřesněno). 

S pozdravem  

za U12138 Vladimír Brdek a Josef Košťálek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HARMONOGRAM SZZ: termín 5. 9. 2019  

(bakalanti TZSI) 

Vážené studentky, vážení studenti, 

při volbě zadání tématu BP i DP je třeba aktivní spolupráce studentů i pedagogů našeho ústavu. Pro 

hladký průběh zadání prací je třeba dodržet následující zásady a termíny. 

  

Termínem odevzdání finální verze závěrečné práce je 26. ČERVENCE 2019. 

Odevzdáním práce je myšleno její vložení do KOSu a odevzdání dvou svázaných výtisků práce 

svému vedoucímu nebo na sekretariátu ústavu ŘEP. 

Vedoucí práce práci v KOSu ,,AKCEPTUJE“ v co nejkratší době. 

Přihlášení k SZZ na Studijním oddělení (OSOBNĚ) a uzavření elektronického indexu 

nejpozději do: 16. 8. 2019  

Oponentské posudky závěrečné práce vedoucího a oponenta musí být vloženy do systému KOS 

nejpozději do 26. 8. 2019.  

Dva  posudky vedoucího a dva posudky oponenta musí být odevzdány v papírové podobě s 

vlastnoručními podpisy na sekretariátu ústavu ŘEP nejpozději do 27. 8. 2019. 

Informační schůzka k SZZ proběhne 2. září od 10 hod. v učebně KN 130. 

TERMÍN SZZ JE 5. ZÁŘÍ 2019, na ústavu ŘEP, (rozpis časů a složení komise bude ještě 

upřesněno). 

S pozdravem  

za U12138 Vladimír Brdek a Josef Košťálek. 

 

 


